


























     
 
 
 
 
VALITUSOSOITUS 
 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 
Valitusoikeus 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. 
Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana 
olevan yleisen edun vuoksi. 
 
Valitusaika 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jonka katsotaan tapahtuvan 7. päivänä 
päätöspäivästä. 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Valitusviranomainen 
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto -oikeudelle 
Postiosoite: PL  189, 90101 OULU 
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU 
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 
Puhelin: 029 5642800 (vaihde), 029 56 42800 (kirjaamo) 
Virka-aika: ma-pe klo 8.00-16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
Valituksessa on ilmoitettava: 

1. Päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) 
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset) 
3. Vaatimusten perustelut 
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen 
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Valituksessa on ilmoitettava myös se 
postiosoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on 
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita mihin ilmoitetuista 
osoitteista oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat toimitetaan. 
 
Valitukseen on liitettävä: 

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusoikeuksineen 
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 

ajankohdasta 
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 
 
Valituksen maksu/ oikeudenkäyntimaksu 
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-
oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. 
Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä, eikä mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu 
maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija, ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinlaki 
11.12.2015/1455) 
 


